Maleri venligt stillet til rådighed af Arne Haugen Sørensen

Højskoledage i Nødebo Præstegård
3.-4. september 2016

”Om jeg så talte med menneskers og engle tunger men ikke har kærlighed er jeg et rungende malm og en klingende bjælde”
(1.Kor.13,1)
Vi har valgt et varmt emne til årets højskoledage. Varmt i mere end
én forstand. Vi sætter kærligheden til debat, kærligheden som den
udtrykker sig på mange forskellige måder. Kærlighedens mange ansigter. Den glødende, den svale, den milde, den vilde, den rasende,
den ødelæggende, den opbyggelige og tilgivende – og den umulige.
Kærligheden er varm, for den får blodet til at rulle og man kan brænde sig på den. Men det er også kærligheden, der varmer et samfund
op, så det hele ikke kommer til at handle om kolde tal og lunken
pragmatisme. Og kærligheden er varm, for det er og bliver et varmt
emne, når vi taler om flygtninge og den stigende afstand mellem de
rigeste og de fattigste i verden, hvor meget eller hvor lidt man er forpligtet på at elske sin næste?
Varmen vil helt sikkert brede sig, når vi på dette års højskoledage både skal omkring den store kærlighed, kunstens og litteraturens store
passionerede følelser, der viste sig at blive en udfordring for ægteskabet. Og tilbage til middelalderens klosterfællesskaber, der dyrkede de
dybe, forpligtende venskaber. Vi skal også se på velfærdsstaten som
en gudløs udgave af det kristne næstekærlighedsbudskab og spørge:
Kan man overhovedet bygge samfund på tro og kærlighed? Og så er
det Shakespeare år, og vi skal præstenteres for en helt ny oversættelse af den store digters udødelige kærlighedsdigte.
Vel mødt til varme dage i Nødebo præstegård.
Program
Lørdag d. 3. september
10.00 Velkomst
10.30: Den store kærlighed
Vi skal se nærmere på kærligheden som skelsættende og definerende
for dét at være menneske. Samtidig hører der både lykke og lidelse
med til de tætte og intime menneskelige relationer. Eksemplerne hentes ud fra filosofiens bud på kærlighedens væsen og fra kunst og litteratur. Kærligheden er både eros og agape, både følelsen af dyb accept, inderlighed og taknemmelighed og en ubestemt længsel, berusende forelskelse og vanvittigt begær.
v/Anne Marie Pahuus, filosof og prodekan på Århus Universitet, forfatter til bogen «Kærlighed» i serien Tænkepauser.
12.00 Frokost

12.30 Beslutningens kærlighed

Skal man gifte sig ved første blik? Hvad er forholdet mellem forelskelse og kærlighed? Kan man beslutte sig for at elske? Foredraget vil kaste lys over Søren Kierkegaards forståelse af kærligheden og hans syn
på ægteskabet som en etisk opgave i at bevare den sanselige kærligheds skikkelse og afværge, at den ændrer form til venskab eller forældreskab.
v/Pia Søltoft, leder af Søren Kierkegaard Forskningscenter og forfatter
til flere bøger om Kierkegaard og kærligheden.
14.00 Kaffe
14.30 Kan man bygge samfund på tro og kærlighed?
Luther var klar i spyttet: Frelse får man af tro, og troen alene satte
det enkelte menneske fri til at tjene sit medmenneske og gøre
”kærlighedens gerninger”. Nu afdøde, tidl. formand for Folketinget Erling Olsen, talte om en ”gudløs civilreligion” og så den demokratiske
socialisme som en ikke-religiøs og kollektiv udgave af det kristne krav
om næstekærlighed. Kan vi tænkte Luther og Olsen sammen på en
måde, der kan begrunde velfærdsstaten? Eller er det sådan, at hvis
velfærdsstaten er ved at blive afløst af konkurrencestaten, har Luther
så ret, når han sagde at man ikke kunne bygge samfund på tro og
kærlighed?
v/Professor Jørn Henrik Petersen, dr.phil. & lic.oecon, Center for Velfærdsforskning
16.00 Tid til en spadseretur i skoven eller ned til søen.
17.00 Sensommerkoncert i Nødebo Kirke
18.30 Middag i præstegården
Søndag d. 4. september
9.00 Gudstjeneste i Nødebo Kirke

10.00 Kaffe
10.30 Venskab og kærlighed i middelalderens lys
Middelalderens munke og nonner blev inspireret både af Evangeliets
fortællinger om venskab og af den klassiske oldtids fascination af venskab og kærlighed. Jesus blev set som en nær ven til apostlen Johannes og Ciceros værk om venskab blev flittigt læst af mange. En cisterciensermunk i 1100 tallet, Aelred af Rievaulx, tog udgangspunkt i Cicero og skrev om åndeligt venskab. Munkene var ikke alene om at
fremhæve venskab og kærlighed som fundamentet i det kristne liv.
Også i 1100 tallet lagde kirken ny vægt på ægteskab som mere end
en alliance mellem familier for at avle børn. Kærligheden mellem

mand og kvinde kom i centrum, og så begyndte en diskussion, der
fortsætter i vores egen tid: hvordan gør man sin bedste ven til ens
kæreste hele livet?
v/Brian Patrick McGuire, professor emeritus og forfatter til adskillige
bøger om middelalderen, bl.a. ”Friendship and community”.
12.00 Frokost
12.30 Shakespeare som kærlighedens digter
Shakespeare var ikke blot kendt som dramatiker, men også som digter. En samtidig kritiker udråbte ham som Ovids arvtager og beskriver
ham som den forfatter ”der mest lidenskabeligt skildrer kærlighedens
vildveje, lidelser og længsler”. Emnet for Shakespeares digte er kærlighedens forskellige udtryk, dramatiseret som en konflikt mellem begæret og den ægte kærlighed, der i sonetterne får status af en total
tilværelsestolkning. Et kærlighedens evangelium, der står som det
eneste middel til at modstå tidens tyranni og nedbrydelse af værdierne.
v/Bjarne Gertz, cand.mag,
har nyligt udgivet bogen
”Shakespeare – Kærlighedens digter”, en ny
oversættelse af Shakespeares kærlighedssonetter.
14.00 Afslutning

Praktiske oplysninger:
Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på Nødebovej 24,
Nødebo. Kurset koster kr. 585 pr. deltager (kr. 400 kun for lørdag, kr. 200 kun for søndag) Gebyret dækker foredrag, kaffe,
kage, frugt, middag lørdag aften og koncert i Nødebo kirke lørdag eftermiddag. Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.
Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk
eller ved at ringe på 4848 0719. Når der er givet tilsagn om
plads, bedes beløbet indbetalt på konto 6300-1524765. Husk
at anføre FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Eva Holmegaard
Larsen på 4848 0719 eller mail ehl@km.dk
noedebogadevangkirker.dk

